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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
redatores desta universidade. 
 
O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
política externa paraguaia e que foram veiculadas nos periódicos: 
 

 Abc color:      www.abc.com.py  

 Diario la Nación:     www.lanacion.com.py  

 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
 

Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Mestres em Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): André Cavaller Guzzi, Flávio Augusto Lira 
Nascimento 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Guilherme Paul Berdu, Jéssica Laine 
Santos de Paula Jacovetto, Laerte Apolinário Júnior (bolista Proex), Lucas 
Eduardo Silveira de Souza, Raphael Camargo Lima, Sarah Machado (bolsista 
CNPq/ Pibic). 
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 Nos dias 26, 27, 28 e 29 de março, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Chanceler paraguaio reuniu-se com representantes brasileiros 

 
No dia 23 de março, durante a cerimônia de Depósito de Instrumentos de 
Ratificação, realizada no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em 
Brasília, o ministro das Relações Exteriores paraguaio, Jorge Lara Castro, 
encontrou-se com o embaixador brasileiro, Eduardo dos Santos, e demais 
representantes. Os participantes da reunião discutiram a Creditação de 
Carreiras Universitárias no Mercosul e a Cooperação e Assistência perante 
Emergências Ambientais no bloco (ABC Color – Política – 23/03/2012). 
 

 
Unasul promoveu reunião para tratar de problema das drogas 

 
Nos dias 22 e 23 de março, o Conselho Sul-americano sobre o Problema 
Mundial das Drogas (Cspmd) da Unasul reuniu-se em Assunção. As 
delegações de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela estiveram presentes para deliberarem acerca de 
uma cooperação regional para enfrentar as diferentes realidades do tráfico de 
drogas, problema que afeta diversos setores das sociedades latino-
americanas. No dia 24, os representantes decidiram coordenar em cada país 
políticas para combater o narcotráfico atentando-se a oferta, fortalecimento 
institucional e desenvolvimento alternativo. Os países chegaram também ao 
consenso que deve ser estabelecida uma harmonização das leis da região Sul 
que julgam como tratar os usuários de drogas. O Cspmd também tem por 
finalidade consolidar mecanismos que possibilitem o intercâmbio de 
informações, de experiência e de boas práticas nacionais na luta contra as 
drogas. (IP Paraguay – Politica – 23/03/2012; IP Paraguay – Sociedad – 
24/03/2012). 
 

 
Delegação paraguaia condenou barreiras comerciais argentinas 

 
No dia 24 de março, a delegação paraguaia do Parlamento do Mercosul 
apresentou um protesto formal à Organização Mundial do Comércio (OMC) 
contra as barreiras comerciais argentinas impostas ao Paraguai O presidente 
do bloco paraguaio, Alfonso González Núñez, acentuou o caráter protecionista 
da ação argentina e considerou a negação de tal prática pelo governo da 
Argentina uma postura hipócrita. Núñez questionou também o posicionamento 
argentino contra a livre concorrência e as restrições ao livre intercâmbio de 
serviços e mercadorias, constituindo uma ameaça concreta à integração no 
Mercosul (ABC Color – Economía – 25/03/2012). 
 
 

Paraguai assinou convênio para construir laboratório de biossegurança 
 
No dia 26 de março, em Montevidéu, o Paraguai assinou um convênio com o 
Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do 
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Mercosul (Focem) , para a instalação de um laboratório de biossegurança e 
controle de alimentos. O laboratório permitirá ao governo paraguaio aprimorar o 
controle sobre a doença da febre aftosa (IP Paraguay – Economia – 
28/03/2012; La Nación – Economia – 28/03/2012). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


